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Innledning

Et bedre og billigere alternativ for Bybanen langs
Kronstadsporet
Kronstadsporet, slik vi vurderer det, vil være et kostnadsbesparende og nyskapende
bybanealternativ.
Skal en bygge ny Bybane er det særdeles viktig å redusere kostnader. Støtten fra Staten er
pr. i dag på 50 %. Forslagene til inntekt for å dekke de resterende 50 % har så langt vært
å øke bompengene for biltrafikken og øke billettprisen for reisende på Bybanen. Begge
tiltakene er svært upopulære. Derfor er det viktig med et trasealternativ som vil redusere
kostnadene. I dette alternativet blir reduksjonen på rundt 1,3 milliarder. BT har i tidligere
leder etterlyst akkurat dette, en billigere bybanetrase. Ressursgruppen har med denne
rapporten presentert løsningen for den første delstrekningen.
Fløen og Møllendal er et spennende byområde i positiv utvikling. Et dagstopp for Bybanenen like ved Møllendal gravplass, i motsetning til et underjordisk stopp under Haukeland
sykehus, vil gi et flott kollektivtilbud til folk som jobber i området, studenter, beboende og
besøkende til sykehuset og gravplassen. Mange flere vil ha glede av Bybanen enn bare
besøkende til Haukeland sykehus, noe et stopp under jorden ikke ville ha ført til. I tillegg vil
et spenstig transportsystem med rullende fortau oppgradere det flotte området langs Møllendalselva. Bergen vil få et nytt og moderne urbant uttrykk i et område i sterk utvikling.
Samtidig vil det være positivt for folk og næringsliv i Møllendal og Fløen.
Forslag levert av Ressursgruppen for Kronstadbanen:
Terje Inderhaug, Msc Urban Planning - siv. ing.
Jorun K. Egge, Dr. Scient. Biologi
Astrid Sirnes, Cand mag – adjunkt m. opprykk
Jan Petter Åsvold, – siv. ing geoteknikk
Åshild Havro, siv. øk.
Inga Hilde Breivik, grafisk designer
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KRONSTADSPORET – ET NATURLIG VALG
Et innspill til den politiske beslutningsprosess med ønske om å få
utredet et nytt alternativ
En dagløsning med stasjon «ute» i godsbanesporet, før tunellportal til Kronstad er dessverre aldri
blitt vurdert som et alternativ til Haukeland for Bybanen til Fyllingsdalen. Sweco utredet kun to
alternativer for Kronstadtunnelen, begge med kostbare undergrunnsstasjoner nær kvinneklinikken.
Kronstadsporet, med en stasjon utenfor den eksisterende tunellportal, vil derimot kunne bli en
svært rimelig investering for Bybaneprosjektet. Godsbanelinjen til Minde er godt etablert og er blitt
driftet daglig helt siden 1906.
Det er kun to argumenter som er reist imot bruk av Kronstadsporet. Det ene er forholdet til jernbaneverket og deres effektiviseringsplaner for godsterminalen, og det andre er problem med å utvide
tunellportalen pga av gravplassen ovenfor. I tillegg er det planlagt en sykkeltunell i Kronstadtunellen.
Det går an å løse dette på følgende måte. Bybanen går fra dobbeltspor til enkeltspor gjennom Kronstadtunellen. Da trenger ikke portalen utvides eller ødelegges.
Den tekniske løsningen for det siste er svært vanlig brukt for trikker i Europa. Man bruker et flettespor for å koble linjene sammen for begge retninger, vanligvis på steder der det er trangt om
plassen som i historiske byer og bevaringsområder. Flettespor kan brukes utenfor Kronstadtunellen
i begge ender, noe som gjør at banen bruker bare ett bybanespor gjennom tunellen. Rent teknisk,
sikkerhets- og driftsmessig så er dette ikke noe problem for Bybanen i Bergen ettersom kjøretiden
er svært kort, noe som er godt forklart seinere i vår utredning. Uttrekksporet, som Jernbaneverket
trenger, legges i vårt forslag parallelt med bybanetraseen.
Vårt neste poeng er knyttet til undergrunnsstasjon versus en dagløsning for trikkeholdeplass.
Byrådet/kommunen har selv sagt i Byrådssak 192/14 at det «generelt bør velges løsninger med
holdeplass i dagen», grunngitt med at «underjordiske holdeplasser stiller store krav til utforming og
utstyr. Det er viktig at passasjerene opplever at de er trygge og kan få hjelp om noe uønsket skjer.
Brannbeskyttelse, rømningsveier or røykventilasjon blir kritiske faktorer i tillegg til enkel adkomst med
heis og rulletrapper. Muligheter for rask evakuering av personer med nedsatt funksjonsevne er viktig.
Dersom det ikke lykkes fullt ut med disse løsningene, kan Bybanen bli mindre attraktiv å bruke». Dette
er krav som kan sies å være enda mer sentrale for en holdeplass for et stort sykehus område.
En dagløsning med utestasjon for Bybanen vil gi et løft til Møllendal næringspark og de indre deler
av Møllendalområdet. Samtidig kan man ved hjelp av enkle, kjente transportløsninger, som standard
rullebånd, kan skysse passasjerer opp til det planlagte målpunktet for undergrunnsstasjonen på
Haukeland. Tidsmessig vil dette gå like fort og føles trygt for passasjerer til Haukeland sykehus. Et
transportbånd kan legges i moduler fra utestasjon ved tunellportalen til målpunkt Haukeland. Om-
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kring 2/3 av total avstanden vil være over bakken og 1/3 under bakken. Bybanen vil få en kortere
reiseavstand og bruke mindre tid mellom endestasjonene i Fyllingsdalen og Bergen sentrum ved en
dagløsning for stopp og ny teknologi for persontransport. Samfunnsøkonomisk så vil man spare mye
i investerings og vedlikeholdskostnader for Bybanen. Reisetiden for passasjerene blir litt kortere, Bybanen vil bruke mindre energi, og det urbane miljøet langs Møllendalselva bli styrket, også estetisk.
En av forutsetningene for å få dette til er at det legges til rette for 3 spor langs Kronstadsporet fra
sentrum. Et uttrekkspor for jernbanen med sin 4 m bredde og 600 m lengde (fra broen over Møllendalsveien og fram til stasjonen ved tunnelen), og for Bybanen sine to spor på til sammen 7 m bredde.
Dette gjøres helt fra Bystasjonen og fram til Kronstadtunellen der en så går over i flettespor gjennom
Kronstadtunellen. Sannsynligvis må Store Lungegårdsvann utvides litt der det blir mest trangt i forhold til godsterminalen sine planer, men i et mye mindre omfang enn planlagt.
Det er fullt mulig å realisere Kronstadsporet for Bybanen både praktisk og teknisk, uten altfor store
fysiske inngrep eller investeringer ettersom jernbanesporet sin disponible trasebredde, slik den er avgrenset per i dag, er mer enn tilstrekkelig til formålet. Denne 3 sporete linjeløsningen har heller ingen
vesentlige konsekvenser for bygg, anlegg eller broer (noen må forlenges) langs hele sporlengden i 11
meters bredde. Man krysser ikke uttrekksporet med Bybanen. Man unngår dessuten inngrep i gravplassen med en ettsporsløsning for Bybanen ettersom Kronstadportalen vil bli brukt som den er i dag.
Kronstadsporet var tenkt som sykkelhovedvei, men vi vil bruke Kronstadtunellen til Bybanen. Da kan
en legge sykkelveiene der det allerede er planlagt bydelsykkelveier langs St.L og langs Møllendalselva.
Samlet sett gir dette et bedre urbant bomiljø i hele Møllendal/Fløen området. Det altfor lite brukte
naturområdet langs Møllendalselven og opp mot Haukeland stasjon vil nå bli tatt i bruk. Videre så
vil det vil bli unødvendig å hente ut steinmasser fra Fløen – Haukeland – Kronstad traseen. Dermed
spares St. L. for utfylling av steinmasser. Dette vil igjen innebærer besparelser i investeringer, være
bedre for miljøet og uten sikkerhetsrisikoer.
Det som er interessant for våre beslutningstakere og bevilgende myndigheter er likevel de rent
investerings- og driftsmessige forskjeller i tallene mellom alternativene med dagløsning versus
undergrunns traséer og –stasjon, med behov for store masseuttak og tidkrevende gjennomføring.
Investeringskalkylene for Bybaneprosjektet er ikke spesifisert tilstrekkelig på de enkelte geografiske
delområdene, men det kan synes som om minst 40% av total kostnadene på 6,2 mlrd er knyttet til
Delstrekning 1. Dagløsningsforslaget vårt ved Kronstadtunellen dreier seg kanskje bare om ca 10 %
av kostnaden sammenlignet med Fløen-alternativene med sine traseer og stasjon under Haukeland.
Dette er en vesentlige besparelser for Bybanen som vi tør anslå til minst kr. 1,3 mlrd. Rent bygg- og
anleggsmessig vil man spare minst et år – sannsynligvis mer - på utbyggingen av Bybanen til Fyllingsdalen ved å ta i bruk Kronstadtunellen, sammen med en dagløsning for stasjon i kombinasjon med
rullebånd for frakt av passasjerer til Haukeland.
Vi håper derfor at kommunen vil utrede dette alternativet som del av reguleringsplanprosessen.
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Prinsippskisse for Kronstadbanealternativet
Dobbeltspor bybane og parallelt utrekksspor langs godslinjen,
dagløsning for ny stasjon før Kronstadtunellen og en rullebane
til Haukelandsveien og det samme målpunktet som for den planlagte
undergrunnsstasjonen.

Fløen stasjon

Ny stasjon
Rulle
bånd

Målpunkt for utgang Undergrunnstasjon.
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KRONSTADTRASEéEN
Kronstadtunellen med ett spor og en dagløsning for bybanestasjon
Kronstadtunellen ble avvist for bybanebruk pga. av en kostbar tunellstasjon under bakken og
konflikt/fare for utrasing av gravstedet ved utvidelse av portal og tunell for 2 bybanespor. Det ble
heller aldri vurdert løsning med stasjon utenfor tunellen, eller forslag om bare ett spor gjennom
tunellen. Det var kun planforslag med en undergrunnsstasjon inne i Kronstadtunellen som ble
vurdert.
En ett spors løsning er fullt mulig fordi tunellen er veldig kort, bare 470 m. Den er oversiktlig og
rett fram. Denne enkeltsporete strekningen vil ikke representere noen som helst praktiske kapasitetsbegrensninger for Bybanen. Prinsippet er at følgetiden for vogner etter hverandre er på
overkant av 2 minutter. Det betyr at den bakerste av 2 vogner som ankommer en tunell rett etter
hverandre (på grunn av forsinket første vogn) må vente i inntil 2 min. til den første vognen har
kjørt igjennom tunellen. For en enkeltsporet tunell vil naturligvis en vogn kunne hindre en vogn i
motsatt retning. Dersom rutene legges slik at krysninger ikke oppstår nær tunellen, så vil en vogn
bare kunne hefte motgående vogn ved forsinkelser bare for den tiden det tar å kjøre i gjennom
tunellen, dvs maksimalt ett minutt for Kronstadtunellen.
Det vil dessuten være svært små behov for profilutvidelser i tunellen som kan dekkes med duk til
profilrens. Nødvendig bredde i henhold til Bybanen AS sitt tekniske regelverk er på ca. 4,25 m om
en forutsetter at skinneavstand mellom inngående og utgående spor er på 30 cm. Det er heller
ikke behov for ekstra rømningstunell pga av at lengden på tunellen er under 1000 m. Disse kriteriene for bybanebruk er godt ivaretatt i Kronstadtunellen slik den fremstår i dag.
Det er lett å legge til rette for et flettespor på begge sider av tunellen og for å sette opp signalsystemer for kontroll og stopp av bane i motsatt retning. Kjøretiden fra signal til signal vil være på
mellom 40 sekunder og 55 sekunder. Kjøretiden vil være litt lengre for den kjøreretningen som må
kjøre kurve men det må vurderes å flette begge sporene sammen med kurver for både å få bedre
geometri og en lik geometri i begge retninger. Vi viser i denne sammenheng til weblinken som
viser motgående trikker, i flettet overgang til ett spors løsning på denne youtube filmen: https://
www.youtube.com/watch?v=jOTnmci9dJA
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Over: Eksempel på bybane med flettesporløsning,
tilsvarende det resursgruppen foreslår.
T.v. Trikkespor som deler seg i Praha.
Her er eksempler på trikk som går over fra et spor til to
spor over korte distanser i europeiske byer.

Det finnes dessuten mye faglitteratur om dette med ett spors trikke løsninger ifra Europa. Her er
en lenke til en webside som viser hvor fleksibelt Light Rail-konseptet er i bruk: http://citytransport.
info/Trams01.htm
Regelverket for Bybanen i Bergen åpner opp for bruk av enkeltsporede løsninger. Dessuten kan
også dagens banesignalanlegg for tuneller benyttes for enkeltsporede strekninger. Bybaneprosjektet kan trygt vurdere bruk av «ett spor» bybane på strekninger der det er nødvendig, kostnadsbesparende og praktisk.
Under vises en skisse av en flettesporløsning for Bybanen gjennom Kronstadtunnelen.

Prinsippskisse ﬂettespor
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Bybanestasjon ved Kronstad tunellportal
Bybanestasjonen utenfor Kronstad tunellportal vil få den nødvendig lengde på 42 m for å ta imot
bybanevogner. Overgangen for passasjerene skjer via det innovative rullebåndsystemet (se neste
kapittel) for transport. Dette vil ta de reisende opp og fram til Bybanens opprinnelige målpunkt
ved Haukelandsveien.

Foto tatt ned på stasjonsområdet som vil strekke seg til broen over Møllendalselven. (Rullebåndet
vil starte nær den blå/grå boksen på masten midt på bildet).

Vi ser for oss en helt vanlig
Bybaneholdeplass her,
kanskje med mer overdekning
à la Byparken spor 1.
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RULLEBÅND PERSONTRANSPORT
Persontransport på rullebåndsystem opp til målpunkt på Haukeland
Det finnes mange gode designløsninger for rullebånd mellom stoppet for Kronstadtunellen og
Haukeland. Illustrasjonen under viser eksempel på Thyssen Krupp rullebånd system (som kan
legges i rørkonstruksjon under tak, i to retninger) fra Bybanestasjon ved portal til opprinnelig
målpunkt for Bybanen i Haukelandsveien.

Rullebåndkonstruksjonen kan gjerne bli en del av den kunstneriske utsmykkingsplanen for Bybanen.
Et Thyssen Krupp rullebånd
kan gå i to retninger i det
samme driftssystem.
Bredde vil være 4,86 m
og med gang/rullestol areal
og rørsystem rundt blir det
totalt på 7-8 m

En eventuell Thyssen – Krupp løsning som dette vil få en maks vinkel på 1/10, dvs. 5,7 grader
over en strekning på 260 m i et høydeområde fra kote 15 til 41, som er 26 m i differanse. Dette
er en stigning som er godt innenfor vanlig høyde for mange rullebånd systemer (dvs. mindre enn
6 grader). Denne løsningen vil legge rullebåndet ca 2 m under Haukelandsveien på ca kote 41
rett før målpunktet på østsiden av veien. Thyssen krupp har meldt tilbake til Ressursgruppen for
Kronstadsporet, at over en så «kort» strekning som dette, så vil de heller anbefale et standard
rullebånd framfor accell systemet.
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Beregning av reisetid med rullebånd til målpunkt for Bybanen
på Haukeland
Hastighet på Thyssen rullebåndene sitt Accel system er variabel, fra 0,65 m/s til 3.3 m/s. Thyssen
Krupp foreslår et standard, rimelig og enkelt rullebånd til Haukeland, som har hastighet på 0.75
m/s. Med en avstand til målepunktet på Haukeland (260 m), vil dette vil gi en reisetid på 2 min. 30
sek. hvis man går i stedet for å stå på båndet. Det er lettere å gå på et rullebånd enn i en rulletrapp.
Ulike Rullebåndløsninger gir mange muligheter for valg av type system og leverandører.
Ressursgruppen har valgt å innhente informasjon om rullebånd og kostnader fra Thyssen Krupp
som vårt eksempel, men det finnes stort antall med rullebåndsystem-leverandører ifra VestEuropa, men særlig ifra Asia. Vi har fått et foreløpig tilbud på rullebåndløsning på inntil kr. 20 mill
basert på 75 m lange moduler.
Her er litt mer generell info om mulig bruk av rullebånd:
http://www.tu.no/artikler/vil-erstatte-t-banen-med-lynraskt-rulleband-for-gaende/275669
http://www.vg.no/forbruker/reise/kortere-vei-til-flyene/a/23322238/

Konklusjon: Et dagstopp utenfor Kronstadtunellen kan få passasjerene like raskt, eller
raskere, frem til Haukeland som det et underjordisk stopp kan, både fordi rullebånd
transport kan være raskere enn rulletrapper, og fordi selve banen vil bruke kortere tid.

Krav til universell utforming av rullebaneløsningen
Det er et krav at Bybanen skal være universelt utformet. Et ordinært rullebånd er f.eks. ikke designet for motoriserte rullestoler. Dette har vi ikke sett nøye nok på, men ressursgruppen har likevel
tatt høyde for dette i kostnadsoverslaget som er utformet for
Kronstadbanen. Rullebåndsystemet må sannsynligvis ha en
parallell gangbane med forskriftsmessige stigninger og ramper.

Rullebåndsystem fra Vitoria i Spania
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Kartskisse over rullebåndsystem fra Bybanestopp til Haukeland, i 2 alternativ
Via dagstasjon ved broen, forbi Møllendalsveien 9-11 skrått over veien og opp
langs kanten av veien til utgang ved
blomsterbutikken, samt videre under
Haukelandveien til målpunkt.

Rullebå
nd Alt.1

Rullebåndet går rett fram
til målpunktet under deler
av gravplassen.

GSPublisherEngine 946.73.76.100

Rulle
bånd
Alt. 2
.
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GSPublisherEngine 946.73.76.100

Bildet viser Kronstadportalen mellom trærne på andre siden av elven. Rullebåndet vil gå rett opp fra broen
bak det nærmeste treet til høyre og videre opp til påhugområdet.

Bildet her viser område for påhugg for «under bakke»-delen av rullebåndsystemet. Påhugget kan være rett
over den lave muren og enten til venstre omtrent ved firkanten mellom trærne for å unngå gravstedet, eller
litt til høyre og under gravstedet og videre rett opp til målpunkt for bybanen sitt planlagte stopp i Haukelandsveien.
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Bilde fra samme område – sett i retning mot Kronstadportalen.

		

Stigning og retning synes å være svært god for et rettlinjet rullebånd, innebygd i en rørløsning
Området trenger dessuten en generell oppgradering som rullebåndløsningen vil måtte medføre.
Næringsaktørene har også satt av midler til oppgradering av naturområdet.
I kommunens planbeskrivelse for området var dette utsatt til etter 10 år. Vi vil hevde at denne
stasjonsløsningen med rullebånd vil gi en mer positiv by- og miljøutvikling i denne del av Møllendal enn med en isolert undergrunnsstasjon ved Haukelandsveien.
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TRE BANESPOR LANGS KRONSTADSPORET
Kronstadbanealternativet
Løsning for tre banespor lang Kronstadsporet.
Kronstadsporet har god plass til 11 meters bredde for 3 stk parallelle banespor. Her er bilde tatt
fra Møllendalsbakken mot Kronstad tunnelportalen. Det er plass til bane spor på begge sider av
godsbanelinjen uten vesentlige inngrep i bygninger eller installasjoner

Kronstadsporet sett mot tunnel portal, - økt bredde for 3 spor kan tilpasses på begge sider.

Kronstadsporet i motsatt retning mot Fløen, med god
plass til 11 meter for 3 stk parallelle banespor i bredden. Den gamle broen er allerede foreslått fjernet av
kommunen.
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Kartskisser for Kronstadbanestrekket, fra jernbanebroen over Møllendalsveien til portal
Trasene tilpasses området lenger nord

åde
omr
ons
tasj
ig s
Mul

Traseene tilpasses området lenger nord

trase
gens
er da
n følg
bane
Jern
11 m. (9 + 2m)

Traseene tilpasses tilknyting Møllendal

Stasjon Fløen
Tilpasses Fløen

GSPublisherEngine 950.72.75.100

11 m
5,75 +

5,25m

i forhol
d til se
nter.

45 m
Stasjonsområde

Stasjon Møllendal

GSPublisherEngine 945.73.76.100
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Kommentarer til kartskissene
Traséen inneholder tre spor; ett for jernbanens uttrekksspor og to bybanespor. Jernbanesporet
skal være 4,0 m bredt og hvert av de to bybanesporene skal være 3,5 m bredt. Til sammen blir
traséen 11,0 m bred.

Her er Ressursgruppen sitt forslag til valg av traséer:
I det avgrensede området fra og med Fløenbakken 17 til og med Fløenbakken 21A/23 i kartskisse
1 har gruppen foreslått at jernbanen følger det eksisterende sporet, dvs. at østre begrensing er
2,0 m øst for og at vestre begrensning er 9,0 m vest for den inntegnede senterlinja i jernbanesporet. Videre både på nord- og sørsiden må traséene tilpasses videre tilknytninger og eksisterendeinfrastruktur etc. Forslaget innebærer at litt av de vestre bybanesporet må legges inn på tomta til
den nye kunsthøyskolen. Etter Ressursgruppen sin oppfatning er det et ubetydelig areal kunsthøyskolen/Statsbygg må gi slipp på, jf. kartskissen. Forslaget betyr videre at man unngår å rive boliger
i Fløen.
I kartskisse 2 for traséen Møllendalsveien-Kronstadtunnelen er det senterlina for det midterste sporet, dvs. det østre bybanesporet som ligger til grunn. Bredden blir 5, 75 m og 5,25 m på
henholdsvis øst/ og vestsiden av denne senter linja. Som nevnt ovenfor må den mellomliggende
traséen tilpasses den definerte beliggenheten av traséene i de to områdene ved Fløenbakken 1723 og Møllendalselva.
En framføring av bybanen i to spor fra dagens utfylling i vannet og opp på nivå med jernbanesporet og parallelt med dette, må skje på en rampe som betinger at eksisterende gang-/sykkeltrasé
med bro over Møllendalsveien må flyttes noen meter mot sørvest før det svinger over jernbanesporet. Ressursgruppen mener at alle forhold til jernbanen med nye spor på jernbanetomten og
bruk av uttrekkssporet må avklares ytterligere. Kan uttrekksporet tilpasses en sykkelhovedvei så
kan det også tilpasses et dobbeltspor for Bybanen.
Vi ser ingen spesielle kostnadsdrivere eller problem som motsier dette. Ressursgruppen mener
dessuten at supplerende grunnundersøkelser må gjennomføres for å tilpasse traseen og kantene.
Som kommunen selv sier i sin planbeskrivelse, øvrige anleggs-, rigg- og driftsforhold må avklares
spesielt i forhold til Kronstadsporet, omkringliggende bygninger og andre tekniske installasjoner.
Alternativ løsning for gang- sykkelveg må utføres, og en mulig parallell Kronstadtunnel til bruk som
sykkel- og eventuell gangtunnel må vurderes.
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Drevelinbygget ble pusset opp for 2 år siden. Det er også et tilknyttet ansvar for leietakere som
har 28 års leieforhold igjen. Næringsaktørene vil kreve erstatninger for tap av drift og flytting.
Helsebedrifter er også avhengig av nærhet til Haukeland. Uansett så blir det veldig mye billigere
å bruke Kronstadbanen som uttrekkspor i en ny trase fram mot portalområdet/utestasjon for
Bybanen, og parallelt med en bybanetrase framfor å måtte bygge et nytt uttrekkspor med tunnel
under Drevelinbygget.
Det eneste formål med uttrekkssporet under Drevelinbygget var for å slippe til syklistene gjennom
Kronstadtunellen og i nåværende jernbanespor. Det var sagt at dette var i tråd med de høyeste
tekniske krav til en sykkelvei, for eventuelt å kunne få ekstra statsstøtte fra vegmyndighetene til
tiltaket. Uttrekkssporløsningen under Drevelinbygget virker helt urealistisk og unødvendig.
Næringsaktørene i Møllendalsparken, ved Rasmus Haugland i Hauglandsgruppen AS, har gitt
uttrykk for at: ”Vi er positive til å se på alternative løsninger som er bra for alle parter og ikke
berører/endrer på våre muligheter når det gjelder utvikling i området».
Ressursgruppen mener å ha et bra løsningsforslag for syklister som ikke er i konflikt med vårt
forslag til Bybaneløsning gjennom Kronstadtunellen, jf. vårt neste punkt.

Alternativ sykkelløsning
Sykkelløsning fra Møllendal til Kronstad
Bergen kommune har i sine bybaneplaner lagt inn at de skal finansiere to sykkeltuneller. En gjennom Løvstakken og en i den eksisterende tunellen under Kronstad. Dette er beregnet til å være
en ekstra kostnad på mange millioner kr. I vårt forslag til ny bybanetrase skal Kronstadtunellen
brukes til Bybanen. Vi stiller spørsmål ved nødvendigheten av en egen sykkeltunell pga. alle de andre muligheten til å forbedre sykkelveinettet fra Fana og Landås. Haukeland sykehus og sentrum
er i planstrategien regnet som viktige målpunkt for Bybanen mellom sentrum og Fyllingsdalen. For
Ressursgruppen virker det naturlig at det samme skulle gjelde for sykkelruta. Men den planlagte
sykkelruta gir dårlig dekning for begge målpunktene, i og med at den kommer under og dermed
forbi Haukeland sykehus og ikke til Haukeland sykehus. Ressursgruppen mener kommunen bør se
nærmere på løsninger for strekningen Landås-sentrum, via Møllendal og strekningen Kronstad/
Minde-sentrum, via Danmarksplass.
Om det er slik at bystyret vedtar å bygge en sykkeltunell under Kronstad, selv med de store, ekstra
kostnadene det vil medføre, så har vi her et forslag til hvordan det kan løses.
Planbeskrivelsen for Bybanen til Fyllingsdalen viser til at det blir regulert sykkelløsninger i tråd
med sykkelstrategien for Bergen. Sykkelveien som skal etableres fra Nygårdstangen og videre mot
Oasen skal ha status som en hovedsykkel rute der man kan holde høy fart.
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I området ved Nygårdtangen og Amalie Skram videregående skole blir det to krysningspunkt der
etablerte sykkelveger kobles på den nye traséen. I tillegg kommer det et påkoblingspunkt fra
Fløenbakken.
Ressursgruppen foreslår at Kronstadtunellen brukes til Bybanen og at den planlagte sykkeltunellen
i Kronstadtunellen legges der gangtunell er planlagt.

Påhugg for sykkel og evt. gangtunnel er tegnet inn ved P-plass øst for kapellet, helt nederst på
kartet.
Ressursgruppen vil foreslå at denne «gang»-tunellen heller etableres som ny sykkelvei til Kronstad. Vi mener at dette blir en løsning for bybanetraseen og sykkelproblematikken om sykkeltraseen skal gå i tunell. Dersom det også er behov for en gangtunell, så kan det gjøres rom for begge
funksjoner i tunellen slik som planlagt. Dersom det velges en slik sykkelløsning, vil uttrekkssporet
legges frem til Kronstadtunellen i eget nytt spor.
Det mest fornuftige i planleggingen av sykkelruter i Bergen er å bruke alle de millionene det koster
å lage sykkeltunell under Kronstad til å oppgradere og lage et bedre sammenhengende sykkelveinett i og rundt Bergen. Det vil komme mange flere syklister til gode og flere enn i dag vil kunne
bruke sykkel til og fra jobb.
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KOSTNADSBESPARELSER
Sammenligning av kostnader, miljø og sikkerhet for de alternative
bybane løsningene i Fløen og Kronstadsporet.
Kostnadsfordeling for anbefalt linje fordelt på delområder:
Nygårdstangen (4,3 %)
Store Lungegårdsvannet (4,9 %)
Møllendal (5,3 %)
Haukeland (19,1 %)
Kronstad (8,2 %)
Mindemyren DS2 (19,8 %)
Tunnel Løvstakken (16,2 %)
Oasen (15,9 %)
Spelhaugen inkl oppstilling (3,6 %)
Mindemyren sør (2,8)
Dersom man tar ut de store kostnadspunktene som kan reduseres ved bruk av Kronstadbanen,
dvs. Store Lungegårdsvann, Møllendal, Haukeland og Kronstad så utgjør de 37,5 % av de stipulerte
totale kostnader på 6,2 mlrd., lik kr. 2,325 mlrd. Kronstadbaneløsningen vil slik som den er skissert
av Ressursgruppen medføre mye lavere kostnader.
Det vil dessuten bli mer ledig utbyggingsareal ved Fløenstoppet når man unngår arealtap ved
innsving for Bybanen ved påhugg for Fløentunell. Arealbruk for Kronstadsporet vil bli bedre
utnyttet. Sykkelveien vil utnytte og følge eksisterende areal langs Møllendalselven i stedet for
å beslaglegge bybane. Man kan via Kronstadbanetraseene nå de kombinerte målsetninger for
bybane utbyggingen mye bedre. Mer effektiv reisetid og skape et mer bymessig og urbant preg i
Møllendalsområdet.

Mer detaljerte Kostnadsbesparelser ved å bruke Kronstadsporet
Besparelsene ved bruk av Kronstadsporet vil være betydelig. Fra Bergens-progammet sin Beregningsutskrift (9.11.2016) vil lett identifiserbare utgifter for delstrekning 1 som faller bort ved bruk
av Kronstadsporet, summere seg opp til 1.3 mlrd.
Dette inkluderer: utfylling og nyetablering park langs Store Lungegårdsvann/Amalie Skram (E 10, E
3.1, E 3.2), løsmassetunell/portal i Fløen (B 8), tunell (B 4) og underjordisk stopp Haukeland (E 2.1),
grunnerverv (Q 1), arkeologiske undersøkelser (P 3)og utrekkspor for godstog (E 13).
I tillegg kommer utgifter som ikke spesifisert på delstrekning som: masse-forflytning, omlegging av
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fjernvarmeanlegg langs Store Lungegårdsvann og rivningsutgifter, som vil være fraværende eller
sterkt redusert langs Kronstadsporet. Utgifter til sikring av husene i Fløen og Årstadgjeilen er heller
ikke tatt med i beregningene, men vil være nødvendig dersom Fløen alternativet velges. Dessuten
vil det komme store ekstrakostnader ved flomsikringen av portal ved høy vannstand, en kostnad
som det ikke er tatt hensyn til i Beregningsutskriften.
Det faktum at Kronstadsporet blir 500m kortere enn tunellen via Haukeland vil og slå økonomisk
positivt ut med hensyn på legging av spor, rigg og drift, generelt anslått av Ressursgruppen til 2,5 %
besparelse på de generelle post 98-utgifter. Dette er ikke tatt med i besparelsen på 1,3 milliarder.

Estimerte kostnader ved bruk av Kronstadsporet
Selv om mange store utgiftsposter er uaktuelle ved bruk av Kronstadsporet, så vil denne traseen
ha sine kostnader. De ulike utgiftspostene er vanskeligere tilgjengelig i og med at dette alternativet ikke er vurdert. Ressursgruppen har gjort en beregning basert på sannsynlige utgifter og med
estimater fra Beregningsutskriften og kommet til i overkant av 300 mill. som en sannsynlig utgift.
Dette omfatter: rydding langs linje, utvidelse av broer og linjestruktur, nytt uttrekkspor fram mot
Kronstadtunellen, støttemur mot Fløen, utestasjon for Bybanen, rullebånd/bane med kulvert for
rørsystem og endestasjoner og universell utforming m.m.

Konklusjon: Besparelsen på å velge Kronstadtraseen med dagstasjon versus Fløentrassen
med tunell og underjordisk stasjon er på minst 1 milliarder netto i følge våre beregninger.

MILJØFORDELER
Ifølge Sweco er Lungegårdsparken med gangveg og sykkelveg et viktig rekreasjonsområde og har
stor verdi for friluftsliv og nærmiljø. Verdianalysen har konkludert med at det åpne landskapsrommet som skapes av Store Lungegårdsvannet og parken utgjør en betydelig landskapskvalitet og
er gitt stor verdi som landskapsbilde. Parken ble åpnet i 1997 og er planlagt i samarbeid mellom
kunstner, botaniker og landskapsarkitekt. Parken er å regne som et åndsverk. Tanken bak planleggingen av parken var at en ved bruk av ulik kompetanse skulle øke opplevelsesverdien. Biologisk
og estetisk variasjon skulle kobles og helheten ivaretas. Parken er også er også et yndet rekreasjonsområde for folk i alle aldre. Noen vil si den mest brukte parken i Bergen. Daglig bruk av alle
kategorier myke trafikanter.
Persontransport med Bybanen er miljøvennlig og energieffektivt, men det er viktig at utbyggingsfasen også blir så miljøvennlig som mulig. Fløentraseen vil rasere et etablert bo-område og en
parsellhage. Å rive et stort antall boliger for senere å bygge nye vil og slå negativt ut i et klimaregnskap. Alt anleggsarbeid vil nødvendigvis føre til utslipp og forurensing. F.eks. er bruk av be-
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tong en miljøutfordring og globalt står produksjon av sement for 5% av det totale CO2 utslippet. I
Norge utgjør produksjon av sement for 2% av totalt CO2-utslippet, eller 1.1 mill tonn CO2 (Tekninsk ukeblad, 3 april 2016). Dette er betydelig, og på nivå med utslipp fra innenlands flytransport
(1.4 mill tonn) eller 1/5 av utslippene fra privatbil (MD, miljøstatus.no). Bruk av betong bør derfor
reduseres der det er mulig. Fløentrasene vil kreve store mengder betong til bygging av kulvert, i
tillegg til annen svært energikrevende og lite miljøvennlige anleggsvirksomhet
Derimot en satsing på dagløsning/stasjon ute ved Kronstadportalen, med en moderne rullebaneløsning for persontransport gjennom et «uteglemt» parkområde, vil bidra til en stor miljøopprustning i denne ”avkroken” i Møllendal. Naturterrenget vil kunne framstå som et attraktivt, blå-grønt
og til tider spektakulært urbant landskap (med foss når det er overvann i Svartediket i regnbyen
Bergen). En oppgradering av parkområdet langs Møllendalselvens synlige øvre del, vil gi bydelen
både et mer urbant preg men også bidra til nye naturopplevelser og inntrykk av kulturhistorie
knyttet til landskap og gamle bygninger (jf. det gamle møllebygget).

Konklusjon: En mindre utfylling av sjøen vil ivareta parkområdets verdier og bruk mye
bedre. Det er i alle rapporter vurdert som spesielt viktig at de rekreative formålene i
parken ivaretas for daglig bruk. Et redusert utbyggingspress langs sjøen vil bidra til
at parken kan brukes til fritidsformål i prosjektperioden.

Valg av Kronstadsporet vil kunne utbygges mer miljøvennlig og samtidig bevare Fløen som boområde og parsellhagen for aktivt bruk i tråd med plan for Urbant landbruk og Bergen som Unesco
gastronomiby. Moderate sykkelveiløsninger vil redusere og effektivisere arealforbruket og bidra til
et bedre miljøinntrykk i området. En oppgradering av parkområdet langs Møllendalselvens synlige
øvre del, i kombinasjon med innovative kunstneriske og moderne transportløsninger, vil bidra
positivt til de urbane opplevelser.
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SIKKERHET
En Bybanetrase gjennom Fløen har store sikkerhetsmessige utfordringer enten en går for Alternativ I (gjennom Parsellhagen) eller Alternativ 2 (under Årstadgeilen). Området består av gammel
morenemasse (SWECO oppgir 7-12m dype løsmasse lag i Parsellhagen). For Alt. 1 vil og bybanetrasen gå gjennom Parsellhagen og ha tunellpåhugg i en bratt skråning der det tidligere var et
sandtak. Bratthetsvinkelen i skråningen der påhugg er planlagt overskrider grensen som er satt for
fare for skred. Dette medfører stor fare for utrasing og med store konsekvenser for bygninger som
ligger over (Årstadgeilen) og under (spesielt Fløenbakken 50 - boligblokk). Det er sendt 2 bekymringsmeldinger om denne saken til Bergen Kommune, Bybane m. fl.
Store mengder løsmasse må fjernes fra trasen før kulvert kan anlegges, og sannsynligvis
tilbakeføres etter at kulvert er anlagt. En grøft på 10x10x150m vil inneholde 15000m3 sand (= ca
1500 lastebillass). Hvis i tillegg det er planlagt å ta ut masse fra tunell og underjordisk stasjon ved
Haukeland så vil volumet mangedobles. Stasjonshallen alene tilsvarer et volum på >40 000m3.
Anleggstrafikk i denne størrelsesordenen gjennom Fløenbakken, med mange myke trafikanter
(inkludert barnehagebarn) er en stor sikkerhetsmessig risiko.
Husene i Årstadgeilen og boligblokka Fløenbakken 50, må sikres mot utglidning av masse og ras i
forbindelse med graving for kulvert og sprenging av tunell. Dette blir svært kostnadskrevende og
vil forlenge anleggsperioden betydelig.

Konklusjon: Rassikring av hus og boliger, og risiko forbundet med transport av store
mengder masse i et boligområde og langs Store Lungegårdsvann, - vil være svært liten
ved valg av kronstadsporet sammenlignet med traseene gjennom Fløen.

Nr. 50
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Gammelt sandtak i Fløen
Bildet her (ubb-kk-n-301-020) tatt i Fløenbakken, viser sandtaket. Litt av Alrekstad Skole –
nå Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø – ses i venstre billedkant. Sandtaket lå nær
husrekken i Årstadgeilen. Rundt 1930 raste masser ukontrollert ut foran Alrekstad skole og
tok med seg deler av muren foran eiendommen.
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